
 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - والبحوث للدراسات األبيض النيل مجلة
 

86 

 دور جمعية المواء االبيض في الحركة الوطنية
م(3291 - 3291)  

 
 إعداد :

 تخصص تاريخ حديث معاصر د شيماء حسين أحمد حسين، 
 د مصعب خميل عبد اهلل عبد الرافع،  تخصص تاريخ حديث معاصر 

                             Musabkalil79@hotmail.com 

 
 

 المستخمص 

 – 45;3 مف الفترة في الوطنية الحركة في االبيض المواء جمعية دور الدراسة ىذه تناولت
 نشاطات الدراسة شممت كما ودوافعيا، الجمعية وقياـ نشأه عمي التعرؼ إلى الدراسة وىدفت ـ46;3

 مف  الطائفية موقؼ وكذلؾ الوطني الوعي نمو عمي ذلؾ واثر االستعمار واجيوم في السياسية الجمعية

 أيقظت أنيا إال ـ 46;3 ثورة فشؿ مف الرغـ عمي : النتائج بعض إلى الدراسة وتوصمت .46;3 ثورة قياـ

 مع المباشرة المواجية بداية ىي 46;3 ثورة وتعتبر  االستعمار. ومحاربة النضاؿ وروح الوطني الشعور

 االستعمار.
 
 

Abstract 
 

This study investigates the role of El liwa El abiad association  in the national 

movement from 1923-1924. It aims at investigating the establishment of   

association and its objectives. The study includes the political activities of the 

association against colonialism and its impact on the  growth of the national 

awareness and the standpoints of sects of the beginning of the revolution in 

1924. The study found out the following : although the revolution has failed 

but  it arises the national awareness and fighting against colonialism. The 

1942 revolution is the real fighting against colonialism.   
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 ـ(.46;3 - 45;3دور جمعية المواء االبيض في الحركة الوطنية ) عنواف البحثمقدمو : 

 ىداف البحث : أ
 ـ  46;3دراسة االحواؿ السياسية في السوداف قبؿ ثورة  -
 التعرؼ عمي شخصيو عمي عبد المطيؼ  -
 دراسة البواعث التي ادت إلى قياـ جمعية المواء االبيض  -

 ىميو البحث :أ
  السياسيةىداؼ ونشاطات الجمعية أالتعرؼ عمي  -
 الوطنية الحركةابراز دور عمي عبد المطيؼ في  -
 موقؼ الحكومة مف قياـ الجمعية    -

 مشكمو البحث :
ومدي  السودانية الوطنية الحركةدور جمعية المواء االبيض في ة في معرف المشكمةتكمف 

  الحقبةؾ ع السوداني خبلؿ تمممجتفي ال  نمو الوعي الوطنيعمي  تأثيرىا
 فروض البحث :

 ـ ؟ 46;3ما ىي االسباب التي ادت إلى قياـ جمعية المواء االبيض  -
 ىؿ نجحت الجمعية في تحقيؽ اىدافيا التي مف اجميا نشأت؟ -
 لماذا وقؼ  السيد عبد الرحمف الميدي ضد  الجمعية المواء االبيض ؟؟ -

 منيج البحث :
 المنيج التاريخي الوصفي التحميمي 

 :حث محاور الب
 ـ  46;3األوضاع السياسية في السوداف قبؿ قياـ ثورة  -
 قياـ ونشأه الجمعية  -
  ـ 46;3 ثورة تقييـ -  موقؼ السيد عبد الرحمف الميدي مف قياـ الجمعية  -
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 :م 3291األوضاع السياسية في السودان قبل قيام الثورة 

 فكر في حدثت التي لتطوراتا فحص إذف يمـز العاـ ذلؾ في جرت التي السياسية لؤلحداث نتيجة

 عمي السوداني االتحاد جمعية داخؿ أيضاً  حدثت التي والخبلفات السودانية الوطنية الحركة وأساليب

 (100) السوداف عمي وأثره البريطانية المصرية العبلقات ساد الذي المتجدد التوتر ضوء
 المطالبة في األميف حاج عبيد يقودىـ االتحاد جمعية أعضاء بعض بدأ ـ45;3 عاـ مطمع في

 يمارسونيا كانوا التي السرية األساليب أف رأوا وقد لمجمعية، السياسية واالتجاىات األساليب في بالتغيير

 محميا تحؿ وأف تتوقؼ أف يجب واألدبي االجتماعي والنشاط المنشورات طريؽ عف الجمعية أفكار لبث

 مف ومؤيديو االستعماري النظاـ مع المباشرة اجيةالمو  أسموب بأف يجادلوف وكانوا .فعالية أكثر أساليب

 العناصر ولكف ألىدافيا،  الشعبي التأييد لكسب الجمعية قاعدة لتوسيع وسيمة خير ىو السودانييف

 أف يعتقدوف كانوا إذ القديمة، االستراتيجية استمرار يؤيدوف كانوا األغمبية وىـ الجمعية في المحافظة

 كيذه خطوة وأف البريطانييف، مع مكشوفة سياسية معركة في لمدخوؿ يؤىميا الذي النضج تبمغ لـ الببلد

  .(101) ميدىا في الحركة عمي القضاء شأنيا مف
 دعا أف البريطانييف أيدي عمي لبلستشياد مستعد محبوب بطؿ عف يبحث المتطرؼ الجناح بدأ

 ضمف السوداني الضابط (102) المطيؼ عبد عمي المبلـز شخص في البطؿ ذلؾ تجسد وقد .لذلؾ األمر

  .(103) السوداف في العاممة المصري الجيش وحدات
 إلى ونقؿ مدني ود في التاسعة السودانية (104) االورطة في ضابطاً  المطيؼ عبد عمي وكاف

، إلى عاد  وعندما النوبة بجباؿ عشر الحادية األورطة  سياسية حركة قياـ في بفكرتو يبشر أخذ الخرطـو

                                                           
  .432ص ،تاريخ السوداف الحديث ،. محمد سعيد القداؿ100
مركز  ،ترجة مجدي النعيـ ،بحث في مصادر الثورة السودانية ،ـ1924عمي عبد المطيؼ وثورة  ،. يوشيكو كورتيا101

 .27ص ،ـ1997 ،القاىرة ،الدراسات السودانية
ـ مف والد نوبي مف الخندؽ بمديرية دنقبل في شماؿ 1892. ولد المبلـز عمي عبد المطيؼ في مدية حمفا سنة 102

والتحؽ بالمدرسة الحربية وتخرج  ،وتمقي تعميمو االبتدائي في الخرطـو ،أـ دينكاويو مف جنوب السوداف السوداف ومف
فعؿ مف الجيش عاـ  ،واىتمامو باألمور السياسية ،وعرؼ بشجاعتو وكرمو ،ـ برتبة مبلـز ثاف1914منيا عاـ 

وتفرغ لمعمؿ السياسي المناصؼ  ،لسودافلرفضو أداء التحية لموظؼ بريطاني كبير في مدينة مدني أواسط ا ،ـ1922
، وسبؽ لو االنقساـ إلي ـ1923س جمعية المواء األبيض عاـ وىو مؤس ،وأعتقؿ بسبب ذلؾ ،لبلستعمار البريطاني

ينظر مكي  ،ـ1938وتوفي فييا عاـ  ،ـ1924نفي إلي مصر بعد ثورة  ،ـ1921السوداني عاـ  االتحادجمعية 
 .525-524ص ص ،السوداف عبر القروف ،شبيكة

  .52ص ،ـ1939 -1919اإلدارة البريطانية في السوداف  ،. جعفر محمد عمي بخيت103
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 يتصؿ وبدأ المصري، التاج تحت مصر مع السوداف وتوحيد السوداف مف طانييفالبري طرد إلى تدعو

 باألحزاب أسوة متحدة كجماعة آرائيـ عف خبللو مف يعبروف سياسي حزب لقياـ ويدعو بالمثقفيف

  (105) المصرية
 : الجمعية ونشأه قيام

 ديارىا، مف زاإلنجمي بطرد تنادي ـ;3;3 سنة مصر ىبت عندما السوداني الكفاح طبلئع بدأت

 المدف مف وغيرىا الخرطوـ في خطباؤىـ وقاـ مصر مف انبعث الذي الحرية نداء السودانيوف وردد

 ألف بريطانيا، ضد وجيادىـ كفاحيـ في المصرييف مساعدة عمي ويحثوف مواطنييـ يبصروف السودانية

    .(3) كذلؾ السوداف أجؿ مف جيادىـ
 الزعيـ مع مفاوضاتيا تعثر مف بالرغـ مصر عمي نتدابياا أنيت قد ـ44;3 عاـ بريطانيا وكانت

 المورد  ـ44;3 أبريؿ في حضر قد فكاف السوداف، في سراً  زغموؿ سعد أقواؿ نشرت وقد زغموؿ، سعد

  .(4) والطوائؼ القبائؿ وزعماء األعياف موقؼ وتأميف السوداف في بريطانيا سياسة عمي لمتأكيد المنبي
 إلى فيو أشار السودانية( األمة )مطالب بعنواف مقاالً  الزيارة ىذه أثر في المطيؼ عبد عمي كتب

 لفصؿ تسعي بريطانيا وأف فقط، أنفسيـ إال يمثموف ال لمحكـ الوالء عرائض عمي ووقعوا خطوا الذيف أف

 في القاىرية األخبار جريدة ونشرتو باسمو، المقاؿ وقع وقد أىمو، إرادة عف رغماً  مصر عف السوداف

  .(5) تامة سرية في مصر إلى أرسمو أف بعد ـ44;3 مايو / أيار مف يفالعشر 
 السودانيوف بو يطالب وما اإلدارة في القصور أوجو المقاؿ ذلؾ في المطيؼ عبد عمي عدد

 لمسودانييف المصير تقرير بحؽ طالب فقد )ثورية( وليست إصبلحية المطالب تكوف أف عمي وحرص

لحاقيـ لمتعميـ الفرص مف مزيداً  وفتح  االقتصادي المجاؿ في إصبلحات إجراء أو الخدمة في بالوظائؼ وا 

(106) 

                                                                                                                                                                               
تأثير  ،ينظر : أبو بكر حسف محمد باشا ،تعادؿ كتيبة في الوقت الحاضر ،. االورطة بالمفيـو الحديث في الجيش104

 .5ص ،ـ1956-1951مصر عمي األوضاع السياسية في السوداف 
 .42مرجع سابؽ، ص . أحمد محمد شاموؽ،105

 . 67ـ، ص1979، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، 2إبراىيـ العدوى، يقظة السوداف، ط -1
 . 125موسي عبد اهلل حامد، مرجع سابؽ، ص -2
مصطفي حبش محمد زىراف، دور عمي عبد المطيؼ في الحركة الوطنية في السوداف، معيد البحوث والدراسات  -3

 . 72-71ـ، رسالة ماجستير غير منشورة، ص ص1992اىرة، األفريقية، جامعة الق
 .151. ميمونة ميرغني حمزة، مرجع سابؽ، ص106
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 إلػػػػى وأحيػػػػؿ عػػػػاـ، لمػػػػدة بالسػػػػجف عميػػػػو وحكػػػػـ المقػػػػاؿ نشػػػػر إثػػػػر فػػػػي المطيػػػػؼ عبػػػػد عمػػػػي أعتقػػػؿ

 عبػػػػر السػػػػوداف إلػػػػى تسػػػػرب قػػػػد المقػػػػاؿ وكػػػػاف ـ،44;3 يونيػػػػو / حزيػػػػراف مػػػػف عشػػػػر الرابػػػػع فػػػػي المعػػػػاش

 فػػػػي وزاد المطيػػػػؼ عبػػػػد عمػػػػي مكانػػػػة مػػػػف ذلػػػػؾ وعػػػػزز السػػػػوداف، أبنػػػػاء وقػػػػرأه المصػػػػرية األخبػػػػار جريػػػػدة

 .(107) شعبيتو
 جمعيػػػػػػة ـ45;3 أبريػػػػػػؿ / نيسػػػػػػاف فػػػػػػي السػػػػػػجف مػػػػػػف خروجػػػػػػو بعػػػػػػد المطيػػػػػػؼ عبػػػػػػد عمػػػػػػي أسػػػػػػس

 ىػػػػـ البريػػػػد مصػػػػمحة كتبػػػػة مػػػػف وثبلثػػػػة األمػػػػيف حػػػػاج وعبيػػػػد منػػػػو األولػػػػي الخميػػػػة فتكونػػػػت األبػػػػيض المػػػػواء

 خدمػػػػػة ىػػػػػي الجمعيػػػػػة أىػػػػػداؼ وكانػػػػػت القػػػػػادر، عبػػػػػد وصػػػػػالح صػػػػػالح وحسػػػػػف شػػػػػريؼ حسػػػػػيف مػػػػػف كػػػػػبلً 

    .(108) البمدييف بيف القضايا كؿ في مصر عف السوداف بفصؿ السماح ورفض الوطنية المثؿ
 التي لممجالس وكاف لمصر، مساندة مكثفة بدعاية األبيض المواء جمعية بدأت ـ45;3 عاـ وفي

 النشاط ىذا في دوراً  لبريطانيا بالوالء كتبت التي والتوقيعات الميدي، الرحمف عبد منزؿ في عقدت

 لطمب مصر إلى السفر أىمية إلى يفطنوف الطبلب بدأ أيضاً  العاـ ىذا وفي بو، قامت الذي المعاكس

 .(109) العمـ
 أساليب تطور إليو قاد السوداني، االتحاد لجمعية طبيعياً  تطوراً  األبيض المواء جمعية كانت

 المؤسسة لتستقطب التنظيمية رققيا اتساع مف تفتضيو وما مرحمة،ال لمتطمبات وفقاً  الوطني النضاؿ

 العماؿ، مقدمتيـ وفي النامية الطبقية التكوينات عف فضبلً  الجيش وىي آنذاؾ المجتمع في حداثة األكثر

   .(110) السوداني االتحاد لجمعية تورية األكثر الشكؿ كانت لذلؾ
 االتحاد جمعية سابقتيا استنتو الذي الخبليا نظاـ عمي مبنياً  التنظيمي الجمعية ىيكؿ وكاف

 وتتكوف مستقمة، شبو خمية فكؿ تكوينو، عند الجديد التنظيـ إلى أعضائيا بعض انضـ والتي السوداني

 أفراد وكاف األخرى. الخبليا لدي معروفيف غير ولكنيـ البعض ببعضيـ الصمة وتبقي أعضاء خمسة مف

 رسماً  يدفعوف الجدد األعضاء كاف كما .الجمعية قيادة سمـ في وحمقات جديدة، لخبليا نواة خمية كؿ

    .(111) لموالء قسماً  ويؤدوف لبلنضماـ

                                                           
 .48. أحمد محمد شاموؽ، مرجع سابؽ، ص107
 .17ـ، ص1956-1951تأثير مصر عمي االوضاع السياسية في السوداف،  . أبو بكر حسف محمد باشا،108
 .  216ـ، ص1960ة مصر سوداف ليمتد، القاىرة، ،  مطبع2. مذكرات بابكر بدري، تاريخ حياتي، ج109
 .49. حسف عابديف، مرجع سابؽ،، ص 110
 .50. المرجع نفسو، ص111
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 إضافة الشيرية، واالشتراكات الدخوؿ رسـو عمي تمويميا فيء األبيض المواء جمعية اعتمدت

   .(112) ىنالؾ السودانييف وبعض مصر مف خاصة التبرعات إلى
 الجمعية أعضاء بعض عائبلت لمساعدة ـ46;3 يوليو بعد اؿاألمو  تمؾ معظـ جمع تـ وقد

 المسجونيف أسر مساعدة عمي األبيض المواء جمعية لوائح وتنص محاكمتيـ، تمت والذيف المتعمميف

 يوليو في أعضائيا مف عمييـ المقبوض عدد لكثرة الجمعية خزينة أفقر ىذا أف ويبدو ماليَا، السياسييف

 بالجمعية النشط القيادي اهلل عبد محمد عرفات زيارة أىداؼ مف أف بماور  العاـ، نفس مف وأغسطس

  .(113) ىناؾ تجمع بأمواؿ المحمي الدعـ تعزيز لمصر
 جمعية قيادي بعض نظر وجية مف يعني ـ44;3 عاـ نياية حتى مصر مع االتحاد كاف فقد

 القوي تمؾ قبيؿ مف يالمصر  المجتمع في قوي مع االتحاد (114) كشو سميماف مثؿ السوداني، االتحاد

  .(115) طوسوف عمر األمير يمثميا التي
 الوفدية العناصر مع االتحاد يعني وأصبح االتحاد ىذا معني تغير ـ45;3 عاـ نياية وفي

 بفضؿ ىامة سياسية قوة وأصبحت المصرية العمالية الحركة ـ46;3 مارس في شكمت التي الشعبية

 إقامة في نجح  الذي الوفد لحزب العاـ السكرتير فيمي الرحمف عبد وميارة الوليد، الشيوعي الحزب جيود

  .(116) القاىرة في كونيا اتصاؿ لجنة خبلؿ مف األبيض المواء جمعية مع عبلقات
 حركة تنظيـ في صالح أحمد عمي مساعدة في دورا لعب قد الشيوعي الوفد تأثير اف والراجح

 إذ أفضؿ نتائج حقؽ فقد الخرطوـ في اما محدودًا، كاف نجاحو أف إال عطبرة، وفي الخرطوـ في عمالية
 يني وشركة كوزدارس وشركة حديد، السكة مصمحة ومف والكيرباء المياه مصمحة مف الحرفييف تجنيد تـ

  .عمالية نقابة في اليونانيتيف كاستنتس

                                                           
 .50ـ،  ص1977. إبراىيـ الحردلو، الرباط الثقافي بيف مصر والسوداف، دار جامعة  الخرطـو لمطباعة والنشر، 112
 .50. المرجع نفسو، ص 113
السوداف، تخرج مف مدرسة مدني الوسطي، بدأ نشاطو السياسي عاـ  ـ، في مدينة بربر شماؿ1922. ولد عاـ 114

ـ، واتصؿ بالجمعيات السرية، ومف المؤسسييف لجمعية االتحاد السوداني، عمؿ في التجارة وكاف واسع الثراء 1917
ـ، 1932وشجع الطبلب السودانييف عمي اليروب إلي مصر ودعميـ بالماؿ، أصدر مجمة )مرآة السوداف ( عاـ 

ـ، ينظر محجوب عمر باشري، المصر 1965ـ، توفي عاـ 1958صدر لو كتاب بعنواف )سوؽ الذكريات( عاـ و 
 .178-174السابؽ، ص ص

 .12. أبو بكر حسف محمد باشا، تأثير مصر عمي األوضاع السياسية...، ص115
 .30. يوشيكو كوريتا، مرجع  سابؽ، ص116
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 العماؿ بةنقا إلى انضموا قد والنجاريف والخياطيف البنائيف مف الحرفييف التحادات ممثميف أف كما

 (.3األبيض) المواء جمعية إلى بدورىا انضمت التي
 أكتوبر في المطؼ عبد عمي التقي فقد الناشئ التجمع بيذا مصر تيتـ أف الطبيعي مف كاف

( في رئاسة الحزب الوطني المصري، 5( الذي خمفو محمد فريد )4بؾ محمد رمضاف ) بحافظ ـ45;3
يؼ بأف سعد زغموؿ رئيس وزراء مصر سيسافر إلى لندف وأخطر رئيس الحزب الوطني عمي عبد المط

لبدء المفاوضات بشأف السوداف، وىو يحتاج إلى السودانييف في  إثارة نشاط سياسي يساعد المفاوض 
المصري، وأف المصرييف سيقدموف كؿ المساعدات الضرورية بواسطة قاضي الجزاء المصري توفيؽ 

     .(6وىبو الذي يعمؿ بمحكمة الخرطـو )
اتخذت جمعية المواء األبيض ىذا االسـ في االجتماع الثالث ليا، الذي عقد في منزؿ عمي 

ـ بحضور عدد مف المصرييف العامميف في السوداف، ويرجع 46;3عبد المطيؼ بأـ درماف في مايو 
اختيار اسـ المواء األبيض لسبب، ىو أف الشعب أعزؿ وال يممؾ السبلح الذي يمكنو مف مواجية 

  .(117ستعمار، واتخذت الجمعية القماش األبيض رمزًا لوحدة شعب وادي النيؿ)اال
ـ كاف لتأليفيا صداه وأثره في السوداف فقد ازدادت 46;3وعندما تألفت وزارة سعد زغموؿ عاـ 

الحركة الوطنية نشاطًا واتساعًا، وأمبًل أف يكوف تأليؼ الوزراء الشعبية فاتحة عيد جديد تتحقؽ  فيو 
ـ عف عـز 46;3ادي النيؿ، وأعمف سعد زغموؿ عند افتتاح البرلماف في  آذار /مارس أىداؼ و 

حكومتو عمي تحقيؽ األماني القومية لمصر و السوداف في االستقبلؿ ورددت المحافؿ الوطنية 
السودانية أصداء ىذا الخطاب، وظمت تتابع بميفة المناقشات البرلمانية  حوؿ مسألة السوداف تحت 
                                                           

   .4ص ة،،  القاىر 1444أغسطس، العدد 19جريدة األىراـ،  -1
ـ، وأصدر جريدة )المواء المصري( في 1905ـ، ودرس في مصر وفرنسا، استغؿ بالمحاماة 1880ولد عاـ  -2

ـ، 1936ـ، ونقيبًا لممحامييف عاـ 1925ـ، انتخب بمجمس النواب عاـ 1923ـ، تزعـ الحزب الوطني عاـ 1921
ـ، لو مؤلفات منيا في القضية 1952اـ ـ، اعتزؿ السياسة ع1945ـ دخؿ مجمس الشيوخ في 1940-1930ووزيرًا 

 .  86ـ، ينظر الموسوعة العربية الميسرة، المصدر السابؽ، ص1955المصرية، توفي عاـ 
ـ واشتغؿ 1897ـ عمؿ بالنيابة، استقاؿ مف الحكومة 1887ـ، تخرج في مدرسة الحقوؽ 1867ولد بالقاىرة عاـ  -3

ـ سجف ألسباب سياسية تنقؿ 1908لو بعد وفاة مصطفي كامؿ في بالمحاماة، انضـ لمحزب الوطني، واختير رئيسًا 
ـ ودفف بالقاىرة، ينظر 1919بيف دوؿ أوربا داعيًا لقضية ببلده في المؤتمرات السياسية الدولية، توفي في  برليف 

  1662الموسوعة العربية الميسرة، مصدر سابؽ، 
 . 57أحمد محمد شاموؽ، مرجع سابؽ، ص -4

ـ مركز البحوث 1956-1919ي، دور الطوائؼ الدينية في العمؿ السياسي في السوداف . عفاؼ محمد خير 117
 .99والدراسات السودانية الدار العربية لمنشر والتوزيع،  القاىرة، ص
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ـ السوداف العاـ، كما انتقدت وسائؿ العنؼ و القير لمنع السودانييف مف إظيار والئيـ لممؾ قيادة حاك
مصر، وأجاب الناطؽ باسـ الحكومة البريطانية في مجمس الموردات، وأعمف أف مسألة السوداف تخص 

    .(118البريطانييف وحدىـ، وأف ال تغيير في إدارة السوداف القائمة )
أعضاء جمعية المواء األبيض برقيو إلى سعد زغموؿ، بمناسبة افتتاح البرلماف  ؿػػػػػأرس          

وتشكيمو لموزراء جاء فييا )نحف المجتمعوف ىنا مف أىالي السوداف نتقدـ بإخبلصنا ووالئنا لصاحب 
خ لمنار ػضيد وال نر ػػػد والوعػػػػػدي ونشارككـ في ىذا العيد السعيد وال نخشى مف الوعػػػػالجبللة الممؾ المف

  .(119ديد )ػػػػوالح
كاف قد سبؽ إرساؿ البرقية ىذه نشاط واسع فقد ىربت رسائؿ مجيولة المصدر تعبر عف آراء 
ومشاعر مشابية، قامت الصحؼ المصرية بنشرىا، كما قاـ عدد مف أعضاء المواء األبيض بجمع 

 (120عرائض أعمف موقعوىا  الوالء لمصر )
حمد الميدي نجؿ الخميفة عبد اهلل التعايشي  الذي أرسمو وكاف مف بيف الناشطيف في ذلؾ م

عمي عبد المطيؼ كمندوب لمجمعية وىو يحمؿ خطاب والء وتعريؼ مف عمي عبد المطيؼ إلى حمد 
الباسؿ وكيؿ حزب الوفد المصري، كما رافقو أيضًا الضابط زيف العابديف عبد التاـ ليقدـ بعض 

ب السوداف، يؤكدوف فييا إخبلص قبائؿ النوبة لممؾ مصر، العرائض مف مواطني جباؿ النوبة في غر 
وعندما منعت السمطات البريطانية محمد الميدي مف الوصوؿ إلى مصر وأعيد إلى الخرطوـ في 

ـ، قرر عمي عبد المطيؼ استثمار ىذا الموقؼ وحشد أنصاره 46;3السابع عشر مف حزيراف / يونيو 
بالخرطوـ استقبااًل شعبيًا، فقامت الشرطة بتفريقيـ ولكف الستقباؿ محمد الميدي في محطة القطار 

صدي األحداث كاف قد أخذ مداه في السوداف ومصر وفي بريطانيا وكاف ذلؾ بمثابة الشرارة التي 
   .(121أشعمت نار الثورة )

ـ فوجئ سكاف الخرطوـ دوف سابؽ إنذار بقياـ طمبة 46;3وفي صباح التاسع مف أغسطس 
ي مظاىرات تيتؼ بحياة الممؾ فؤاد األوؿ ممؾ مصر، ويعيش سعد زغموؿ، ويعيش المدرسة الحربية ف

                                                           
. أحمد طرييف، تاريخ مصر والسوداف الحديث والمعاصر )دراسة في التطورات واالتجاىات السياسية(، جامعة 118

 .370درماف اإلسبلمية، )د،ت( ف ص دمشؽ، مكتبة جامعة أـ
  .218ص ،مصدر سابؽ ،. مآسي اإلنجميز في السوداف119
دار  ،ـ1956-1899دراسة التطور الدستوري والسياسي  ،االمبريالية والقومية في السوداف ،. مدثر عبد الرحيـ120

 .95ص ،ـ1971 ،بيروت ،النيار لمنشر
 .13ص ،ـ1956-1951 ،وضاع  السياسية في السودافتأثير مصر عمي األ  ،. أبو بكر حسف محمد باشا121
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عمي عبد المطيؼ، وتطالب بالحرية وطرد االستعمار وانتشرت أنباء المظاىرات في العاصمة والمدف 
   .(122الكبيرة، وخرج بعض الموظفيف الستقباؿ مظاىرة الطبلب الحربييف )

المطيؼ وقدـ لممحاكمة وحكـ عميو بالسجف لمدة ثبلث  وبعدىا بثبلثة أياـ أعتقؿ عمي عبد
 .(123سنوات )

أف خروج الطمبة الحربييف وبعض الموظفيف العامميف في دواويف الحكومة في مظاىرات تؤكد 
مدي التفافيـ حوؿ برنامج وأىداؼ ثورة المواء األبيض ومناداتيـ بطرد االستعمار مف الببلد الذي يمثؿ 

  .ـ46;3ؼ ثورة أىـ بند مف بنود أىدا
لـ تقتصر المظاىرات في الخرطوـ بؿ امتدت إلى المدف الكبيرة كبورتسوداف وعطبرة، وخرج 
األىالي كميـ في المدف معبريف عف سخطيـ عمي االستعمار البريطاني ومؤيديف لسياسة وأىداؼ 

  .(124وشعارات المواء األبيض الذي وجد تأييدًا كامبًل مف الشارع السوداني )
اإلدارة البريطانية تكيؿ الضربات ألعضاء الجمعية وتضيؽ عمييـ الخناؽ حتى ينفرط بدأت 

شمميـ ويضعؼ تعاونيـ وعممت بريطانيا عمي إبعاد كؿ الموظفيف العامميف في الحكومة الذيف يتبعوف 
  .(125لمجمعية)

 .اسوعندما توفي مأمور أـ درماف المصري عبد الخالؽ حسف الذي كانت سيرتو طيبة بيف الن
ألؼ  42وخرجت حشود ىائمة تودعو في جنازتو عبروا فييا عف حزنيـ، في شكؿ مظاىرة ضمت 

 .(126متظاىر كانت فرصة مواتية كي يعبر الناس عف سخطيـ وكرىيـ لسياسة بريطانيا في السوداف)
وبعدىا سار المتظاىريف عبر الطرؽ الرئيسية بالخرطـو والتقوا عند الجامع الكبير وأماـ منزؿ 

مي عبد المطيؼ وىتفوا لو باسمو وحياتو وفور عودتيـ لممدرسة الحربية وجدوا أف القوات البريطانية ع
 (. 127قد أحاطت بيـ وألقت القبض عمي واحد وخمسوف مف المشاركيف في المظاىرات )

 ( 128وفي ظؿ ىذه األحداث والمظاىرات تـ اغتياؿ السير لي ستاؾ في القاىرة )

                                                           
 .445ص ،تاريخ السوداف الحديث ،. محمد سعيد القداؿ122
 ـ.2003يوليو  ،جامعة األحفاد لمبنات ،محاضرة في االحتفاؿ بذكري حسيف شريؼ ،. محجوب محمد صالح123
 .70ص ،مرجع سابؽ ،. إبراىيـ أحمد العدوي124
 .71ص ،. المرجع نفسو125
  .154ص ،ـ1936 ،القاىرة ،السوداف،) ب،د( ،عبده. إبراىيـ 126
 .445ص ،تاريخ السوداف الحديث ،. محمد سعيد القداؿ127
 ،القاىرة ،مكتبة النيضة المصرية ،المركز الدولي لمصر والسوداف ،مجموعة الوثائؽ السياسية ،. راشد البراوي128

 .148ص ،ـ1952
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 ستاك :حادث اغتيال السير لي 
ـ 46;3كانت قمة األحداث السياسية والعسكرية التي بدأت في الخرطوـ في يونيو / حزيراف 

اغتياؿ السير لي ستاؾ حاكـ عاـ السوداف وسردار الجيش المصري في التاسع عشر مف تشريف 
( وكاف عيد ستاؾ في 129ـ في القاىرة عمي يد بعض الفدائييف المصرييف )46;3الثاني / نوفمبر 

ـ إلى حيف مقتمو بالقمع والسيطرة عمي الشؤوف الدينية ;3;3وداف قد اتصؼ في المدة مف الس
  .(130والسياسية )

وقد أتاح اغتياؿ السردار ستاؾ الفرصة المبتغاة لمعسكرية البريطانية في وادي النيؿ شمالو 
فكشؼ  .ـ36;3وجنوبو، فقد كاف بمثابة حادث سراجيفو بالنسبة لمعسكرية البروسية في عاـ 

(. وعمى 131االستعمار البريطاني عف أنيابو واستسممت لو القيادة الوطنية في كؿ مف مصر والسوداف)
إثر اغتيالو أرسؿ المندوب السامي البريطاني في القاىرة فيمد مارشاؿ المنبي في الثاني والعشريف مف 

حكومة سعد زغموؿ،  ـ مذكرة شديدة الميجة ضمنيا مطالب قاسية عمي46;3تشريف الثاني /نوفمبر 
وىدد المنبي باتخاذ تدابير فورية في حالة عدـ تمبية مطالبة التي كاف أىميا إصدار األوامر بإرجاع 
جميع الضباط المصرييف ووحدات الجيش المصري مف السوداف خبلؿ أربعة وعشريف ساعة، وتحويؿ 

ضعة وموالية لئلدارة البريطانية الوحدات السودانية التابعة لمجيش المصري إلى قوة سودانية تكوف خا
 (. 132وتحت قيادة الحاكـ العاـ )

ونتيجة لمضغط المتزايد مف بريطانيا قاـ مندوبيا السامي في مصر سعد زغموؿ استقالة حكومتو في 
ـ إلى الممؾ فؤاد الذي قبميا بعد أف عزمت 246;3الرابع والعشريف مف تشريف الثاني / نوفمبر 

 ( 133ي المضي قدمًا في قرارىا بسحب القوات المصرية مف السوداف)الحكومة البريطانية عم
وبالرغـ مف أف الضباط المصرييف في السوداف كانوا تحت أمرة ضباط بريطانييف أعمي رتبة 
إال أنيـ كانوا يمثموف خطرًا حقيقيًا عمي السمطات البريطانية نتيجة لصبلتيـ الوثيقة بالعائبلت 

                                                           
ـ )دراسة وثائقية( المنظمة اإلسبلمية 1953 -1938سوداف تطور الحركة الوطنية في ال ،. أحمد إبراىيـ دياب129

 .15ص ،ـ1984 ،بغداد ،لمتربية والعمـو والثقافة
130

 .MANSOR KHALID THE COVCRNMENL THEY DESCRVE : THE RDE OF THE ELILE IN 

SUDANS POLILICAL EVOLUTION KHARTOUM  UNIVERSTY PRESS 1995 P42 
 .16ـ، ص1952-1938الحركة الوطنية في السوداف  . أحمد إبراىيـ دياب، تطور131
ـ، المطبعة 1953فبراير  12ـ إلي 1841فبراير / شباط 13. جميورية مصر، رئاسة مجمس الوزراء، السوداف مف 132

 .26ـ، ص1953األميرية، القاىرة، 
 .29. المصدر نفسو، ص133
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لمغة والديف في مصر والسوداف بعد الحرب العالمية األولي وثورة عاـ السودانية بحكـ القومية وا
  .(3ـ );3;3

 سحب الجيش المصري من  السودان وأثره عمي مجريات الثورة : 
اعتبرت بريطانيا اف المصريف ىـ الذيف سببوا ليا كؿ المتاعب التي واجيتيا في السوداف 

عة بعد ستة اياـ مف حادث االغتياؿ، اما فرقة ـ فتـ سحب الفرقة المصرية الراب46;3خبلؿ عاـ 
ولـ يتمكف  .المدفعية والفرقة الثالثة فقد رفضت تنفيذ االمر اال اذا جاءىا مف وزير الحربية المصري

ىدلستوف مف استخداـ القوة إلجبارىا لتنفيذ األمر ألنو لـ يكف يأمف جانب القوات السودانية فقرر 
ولكف الفرؽ السودانية في الخرطوـ وأـ درماف وتمودي قررت مساندة  استدعاء فرقة بريطانية اضافية

نوفمبر تحركت ثبلث سرايا مف الفرقة السودانية الحادية عشر بعد اف استولت 49الفرقة المصرية وفي 
عمي السبلح مف المخازف واتجيت نحو السراي لكي تنضـ ليا وحدة الحراسة ثـ تواصؿ مسيرتيا 

  .(4عصياف عسكري )لمخرطوـ بحري واعبلف 
كانت ىذه القوات العسكرية بقيادة المبلـز أوؿ عبد الفضيؿ الماظ، فأصدر القائد البريطاني 
أوامره لمجيش البريطاني بالتصدي ليذه القوة حيث دارت معركة قتؿ فييا العشرات مف الجنود 

نية بعد استشياد قائدىا عبد البريطانية ومف الجنود السودانييف، وانتيت المعركة لصالح القوات البريطا
الفضيؿ الماظ، وألقي القبض عمي أربعة مف الضباط الذيف كانوا يديروف المعركة وحكـ عمييـ 

 (. 135( رميًا بالرصاص )134باإلعداـ ونفذ الحكـ عمي ثبلثة منيـ )
ـ في السوداف واعتقؿ مف زعمائيا مف بقي عمي قيد الحياة، 46;3وىكذا انيارت حركة 

نيوف الذيف شعروا بالمرارة واإلحباط، فشؿ الثورة إلى الضباط المصرييف الذيف أغروىـ ويعزو الوط
بالتمرد، ثـ خذلوىـ ويشيروف خاصة إلى ضابط المدفعية رفعت بؾ الذي وعد بالمساندة في الوقت 

ربما كاف ذلؾ أحد األسباب، ولكف يبدو أف تدخؿ القوات المصرية وحده لـ  .المناسب ثـ أخمؼ وعده

                                                           
القاىرة،  ريخيو، الييئة المصرية العامة لمكتاب،رؤيو تا –عبد العظيـ رمضاف، اكذوبة االستعمار المصري لمسوداف  -1

 . 39ـ، ص1988
 . 161-160ميمونة ميرغي حمزة، مرجع سابؽ، ص ص -2

. ىـ كؿ مف المبلـز أوؿ سميماف محمد، والمبلـز ثاني حسف فضؿ المولي، والمبلـز ثاني ثابت عبد الكريـ، أما 134
( عامًا. لممزيد ينظر : عمي 15في المحظات األخيرة إلي السجف )الرابع المبلـز ثاني عمي البنا فقد عدؿ الحكـ عميو 

 .65ـ، ص1970عبد الرحمف األميف، الديمقراطية واالشتراكية في السوداف، المكتبة المصرية، صيدا، 
 .16. أبو بكر حسف محمد باشا، تأثير مصر عمي األوضاع السياسية في السوداف...، ص135
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كف كافيًا لنجاح الثورة ألف القوات البريطانية برغـ أنيا كانت أقؿ عددًا، إال أنيا كانت متفوقة في ي
 ( 136نوعية السبلح والعتاد، وفي المدد العسكري الذي كاف يصميا في وقت سريع )

ويمكف أف نعزي فشؿ الثورة إلى عدة عوامؿ منيا، أف الضباط المصرييف كانوا منقسميف بازاء 
،  .ة البريطانييفمحارب اضافة إلى ضعؼ االتصاؿ والتنسيؽ بيف الضباط السودانييف في الخرطـو

وزمبلئيـ  في االقاليـ، وعدـ التزاـ ضباط الجيش المنتميف لجمعية المواء األبيض جانب الحيطة 
والحذر مف تسرب بعض صنائع مخابرات السمطة إلى صفوفيـ واطبلعيـ عمي خططيـ وتحركاتيـ، 

 .(137لى اغتياؿ السير لي ستاؾ المفاجئ، وقرار  سحب  القوات  المصرية  مف السوداف )اضافة إ
ـ مختمفة، 46;3مف الناحية السياسية كانت ردود فعؿ اإلدارة البريطانية في السوداف لحركة 

فقد نقضت عيدىا الذي قطعتو لمزعامات الصوفية في ساعة شدة األحداث، ووضعت مشروع الحكومة 
لمجمس االستشاري، وكذلؾ عممت عمي تخفيض نفوذ مصر في السوداف، كما أمر الحاكـ المحمية وا

العاـ السير جوف مفي باالندفاع في سياسة قبمية واسعة النطاؽ واإلسراع في فصؿ أقاليـ السوداف 
   .(138الشمالية عند المديريات الجنوبية واالستعانة بصورة خاصة في ىذا الشأف باإلرساليات المسيحية)

وفي الجانب الشعبي اختفي مف ميداف النضاؿ قادة الحركة ورائدو الكفاح، فياجر بعضيـ إلى 
مصر ليجد أف النفوذ البريطاني يسيطر عمي سياستيا كما ىو الحاؿ في السوداف، وخرج مف بقي 
عمي قيد الحياة في السوداف مف سجنو إلى مجتمع سوداني جديد، كاف يتألؼ مف عنصريف أحدىما 

  .(139ـ، والظروؼ التي البستيا واألخر متنكر ليا )46;3لتاريخ الحركة الوطنية وحركة  جاىؿ
أدركت اإلدارة البريطانية في السوداف أف الببلد تجتاز فترة مف الضعؼ واالنحبلؿ فقررت أف 

مرة تعجؿ ببرنامج استعماري وفقًا لمسياسة التقميدية التي تسير عمييا اإلمبراطورية في الببلد المستع
األخرى قبؿ أف تضيع الفرصة، فنزعت نقاب الحيطة والحذر واندفعت بأقصى ما لدييا لتنفيذ 
صدار تشريعات اإلدارة القبمية، أما  البرنامج، وكاف المظير النظري لتمؾ السياسة في الجياز اإلداري وا 

ودفعيـ لتقدـ  مظيرىا في التطبيؽ فكاف اضطياد المتعمميف والتضيؽ عمييـ وتشجيع غير المتعمميف
 ( 140الصفوؼ وتولي القيادة )

                                                           
 .73. أحمد طربيف، مرجع سابؽ، ص136
 .73. احمد طبريف، المرجع نفسو، ص 137
 .97. مدثر عبد الرحيـ، االمبريالية والقومية في السوداف، ص138
 .55. أخير خير، كفاح جيؿ، ص139
 .16ـ، ص1953-1983إبراىيـ دياب، تطور الحركة الوطنية في السوداف ‘. أحمد 140
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 م : 3291موقف السيد عبد الرحمن الميدي من ثورة 
ـ، 46;3وقؼ السيد عبد الرحمف الميدي وبعض مف الطوائؼ الدينية األخرى في وجو ثورة 

ـ بؿ ربما أخذ موقفًا 46;3وكانت تحركو عدة دوافع وأسباب جعمتو يتحفظ عمي تعاممو مع ثورة 
 منيا وتتمخص األسباب في : معارضاً 

أف السيد عبد الرحمف الميدي قد احتفظ لنفسو وأنصاره طريقًا خاصًا في التعامؿ مع الحكومة  -3
ـ، كما أتخذ موقؼ سمبي مف كؿ 46;3واستبعد كؿ أنواع وأشكاؿ العنؼ التي مارستيا ثورة 

ريد عبر الوسائؿ الحركات التي  شقت عصا الطاعة عمي الحكومة، ويري أنو يسعي إلى ما ي
 ( 141السممية األخرى بعيدًا عف أشكاؿ العنؼ والمواجية المباشرة مع االستعمار )

أف الحركات كانت مصرية اليوى وأف السيد عبد الرحمف ىو أوؿ مف نادي أف يكوف السوداف  -4
لمسودانييف، األمر الذي دعاه أف يقؼ في وجو كؿ مف يؤيد ضـ السوداف لمصر، اضافة إلى 

ـ أغمبيـ مف عناصر ال تجد القبوؿ مف معظـ فئات المجتمع 46;3قادة ثورة  ذلؾ إف
السوداني الذي كانت تمثمو شرائح رجاؿ الديف والطرؽ الصوفية وزعماء القبائؿ واألعياف 

(142). 
وفي يونيو اجتمع كبار العمماء واألعياف في منزؿ اإلماـ عبد الرحمف بدعوة منو، وبعد 

موا رسالة إلى  الحاكـ العاـ تعبر عف والئيـ لبريطانيا بصفتيـ المعبريف عف مناقشات دارت بينيـ أرس
  .(143الحركة الوطنية السودانية، وقدموا في رسالتيـ النقد لئلدارة في عيد الحكـ التركي المصري)

ويعتبر اإلماـ عبد الرحمف الميدي ىو مف تزعـ مبادرة الدعوة لبلجتماع مع األعياف وزعماء 
  .(144فية إضافة إلى الشخصيات الذيف يمثموف المصالح المتعاونة مع اإلدارة البريطانية )الطرؽ الصو 

تري الدراسة أف وقوؼ الزعماء واألعياف ومشايخ الطرؽ الصوفية ضد جمعية المواء األبيض، 
كاف لو دور سمبي في تحقيؽ أىداؼ الجمعية، ألف المجتمع السوداني خبلؿ فترة االستعمار وما قبمو 

نت تسيطر عميو الزعامات، وىذا ما جعؿ بريطانيا تتقرب مف ىؤالء األعياف والطوائؼ الدينية كا
 لكسب تأييدىـ. 

                                                           
لئلماـ عبد الرحمف الميدي، الشركة  . الطيب محمد الزاكي، العرش والمحراب، الدور االقتصادي واالجتماعي141

 .133ـ، ص2014العالمية لمطباعة والنشر، )د،ت(، 
 .77. يوشكو كوريتا، مصدر سابؽ، ص142
 .71. زكي البحيري، مرجع سابؽ، ص143
 .80. محمد سبلمة النحاؿ، مرجع سابؽ، ص144



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - والبحوث للدراسات األبيض النيل مجلة
 
99 

 محاكمة قادة جمعية المواء األبيض :
ـ عندما عقدت 47;3جرت محاكمة قادة المواء األبيض المعتقميف في شير فبراير عاـ 

يجر برادلي والشيخ حسف الفيؿ، وكاف محكمة كبري عمنية برئاسة القاضي وعضوية كؿ مف الم
المتيموف الذيف مثموا في المحكمة ىـ عمي عبد المطيؼ، وصالح عبد القادر، وعبيد حاج األميف، 
وحسف شريؼ، وحسف صالح، وأحمد مدثر، وتيامي محمد عثماف، ومحمد سر الختـ خميفة، ومحمد 

حقيـ أحكاـ بالسجف ونفي خمسو مف الميدي الخميفة عبد اهلل، وأديف أغمب المتيميف وصدرت في 
قادة جمعية المواء األبيض إلى واو وبحر الغزاؿ وىـ عمي عبد المطيؼ وعبيد حاج األميف وعمي البنا 
ومحمد عبد البخيت ومحمد الميدي الخميفة عبد اهلل ومات عبيد حاج األميف في  منفاه بداء الحمى 

ـ ولكنو فقد عقمو ومات نزيبًل بإحدى 58;3اىدة السوداء،  أما عمي عبد المطيؼ أفرج عنو عقب مع
 .(3مصحات مصر )

 م :3291تقييم ثورة 
ـ ينبغي اف يكوف عمي 46;3يري االستاذ احمد خير المحامي اف الحكـ السميـ عمي ثورة 

اساس النظر الييا وتقديرىا ال بظروؼ اليوـ ومقياس ىذه السنيف، و انما عمي ضؤ الظروؼ التي 
ـ قدموا الدليؿ عمي حيوية السودانييف 46;3رات المحمية و العالمية وخمص اف زعماء مرت بيا والمؤث

وسخطيـ عمي االستعمار ورغبتيـ في الحياة الحرة الكريمة، وراي اف مظاىرات المدرسة الحربية 
اضافة إلى اغتياؿ السير لي ستاؾ اتاحت الفرصة لبريطانيا الستخداـ القوة تحت ستار الدفاع واالمف 

  .(4النظاـ واف تقضي عمي حركة الثوار )و 
ويقوؿ االستاذ أحمد محمد يس )أف موقؼ الحكومات المصرية التي أعقبت حكومة سعد باشا 

ـ الذيف كانوا في السوداف ومصر أثناء أحداث اغتياؿ 46;3كاف مخيبًا لآلماؿ بالنسبة ألبطاؿ ثورة 
كبر دليؿ عمي ذلؾ محاولة البوليس المصري  السير لي ستاؾ (، وقوبؿ أولئؾ األبطاؿ بالتجاىؿ وأ

  .(145القاء تيمة االغتياؿ إلى احد أعضاء الجمعية وىو عرفات محمد عبد اهلل )
وروي االستاذ محمد حسف ىيكؿ الكاتب المصري انو كانت تربطو صداقة عميقة بالراحؿ 

ورد لو محمد أحمد محمد أحمد محجوب، وكاف يناقش محمد أحمد محجوب داعيًا لوحدة وادي النيؿ 

                                                           
 . 211-209حسف نجيمة، مرجع سابؽ، ص ص -1
  .44أحمد خير المحامي،  كفاح جيؿ، ص -2

 .45. أحمد خير المحامي، مصدر سابؽ، ص145
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محجوب بأف إذا ذبح مصري وسوداني عمي حجر واحد فإف كؿ دـ يسيؿ في طريؽ مختمؼ ولف 
  .(146تختمط الدماء )

ـ كانت خالية مف أي برنامج يمكف بمقتضاه 46;3ويري عبد الخالؽ محجوب أف حركة 
ف ترديد ألفاظ الحرية تييئة الجماىير وحمميا عمي االنضماـ إلييا، والبرنامج لـ يخرج في جممتو م

ووحدة وادي النيؿ، وأف التنظيـ كاف ضعيفًا وغير متسع في المستوي المطموب لمجابية 
  .(147االستعمار)

ويقوؿ الدكتور عبد الوىاب : )ال أدري كيؼ يمكف أف نطمؽ عمييا ثورة وطنية وزعماءىا لـ 
مف مصر وكيؼ يتحقؽ االستقبلؿ  يطالبوا باالستقبلؿ التاـ لمسوداف بؿ كانوا يريدوف السوداف جزء

لمسوداف إذا توحد مع مصر، وأف توقيت القياـ بالثورة قد تصادؽ بعوامؿ وأحداث خارج السوداف  مف 
أىميا تدىور العبلقات بيف مصر وبريطانيا واختبلؼ مواقفيا تجاه المسألة السودانية إضافة إلى مقتؿ 

 (. 148السير لي ستاؾ )
ار الضباط مثؿ عبد اهلل خميؿ عف قيادة الثورة جعؿ القيادة ويصنؼ أيضًا أف ابتعاد كب

ـ ىي حركة وطنية عممت 46;3العسكرية بأيدي ضباط صغار قميمي الخبرة إال أنو يري أف ثورة 
لتحرير السوداف ومصر مف االستعمار البريطاني وتحقيؽ وحدة وادي النيؿ، وتعتبر جزء ال يتجزأ عف 

بقة ليا والبلحقة بيا مثؿ الحركة المصرية، مؤتمر الخريجيف الحركات الوطنية األخرى السا
 .(149وغيرىا)

يرى الباحثاف أف تضارب أراء المثقفيف ىو دليؿ قوي عمي عدـ اإليماف والثقة بالوعود 
المصرية بالدعوة لوحدة وادي النيؿ وأف استقبلؿ السوداف لف يتحقؽ إال عف طريؽ السودانييف أنفسيـ 

 .ة مع مصروليس عف طريؽ الوحد

                                                           
، 7990. محمد حسنيف ىيكؿ، السوداف القطر الذي لـ يستطيع أىمو أف يفيموه، صحيفة األياـ السودانية، عدد 146

 .3ـ، ص2004ديسمبر 6االثنيف، 
 .124ـ، ص1992ـ، وادي النيؿ، بيروت، 1985-19511. محمد سعيد القداؿ، اإلسبلـ والسياسة في السوداف 147
ـ، تحرير، د. محاسف عبد القادر، 1924. عبد الوىاب أحمد عبد الرحمف، الحركة الوطنية في السوداف، ثورة 148

، رقـ   .48ـ، ص1992، 18سمسمة الدراسات الوطنية، معيد الدراسات األفريقية واألسيوية، جامعة الخرطـو
 .53. عبد الوىاب أحمد عبد الرحمف، مصدر سابؽ، ص149
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 الخاتمة : 
مرت الحركة الوطنية السودانية بعدة مراحؿ كانت أبرزىا مرحمة المقاومة ضد االستعمار        

وتمثمت في المقاومة الدينية والقبمية واإلقميمية وكانت تمثؿ البدايات األولى لحركات المقاومة ضد 
بقة الخريجيف المثقفيف مف شيدت ظيور ط  46;3ـ حتى :3;3وكانت الفترة مف  االستعمار.

خريجي كمية غردوف الذيف عمموا عمي إنشاء وتأسيس الجمعيات األدبية والثقافية التي كانت بمثابة 
النواة األولى لمحركة األدبية والثقافية  في الببلد. وقد ساىمت ىذه الجمعيات األدبية والسياسية في رفع 

ـ التي تعتبر بداية الكفاح 46;3ة المواء األبيض الوعي الوطني والكفاح ضد المستعمر خاصة جمعي
  .المسمح ومواجية االستعمار

 نتائج البحث : 
 إلييا مف خبلؿ تمؾ الدراسة : تـ التوصؿ  مف أىـ النتائج التي

إال أنيا أيقظت الشعور الوطني وروح النضاؿ ومحاربة  ـ  46;3ثورة عمي الرغـ مف فشؿ  -3
  .االستعمار

 .االستعمار مع المباشرة المواجية بداية ىي 46;3 ثورة وتعتبر  -4
بوحدة وادي النيؿ كانت مف االسباب التي ادت إلى عدـ تأييد مف قبؿ  46;3اف مناداه  ثورة  -5

  .الطائفية والمثقفيف
 التوصيات : 

االىتماـ بدراسة األحواؿ السياسية في السوداف في الحقب الزمنية المختمفة واالستفادة مف  -3
 .ةالتجارب السابق

إبراز دور الشخصيات الوطنية التي كاف ليا الفضؿ في ايقاظ الشعور القومي الذي أدى إلى  -4
 .استقبلؿ السوداف

  .دراسة الجوانب االقتصادية واالجتماعية في السوداف  -5
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 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل : القرآن الكريم 
 ثانيًا : المصادر : 

ـ، تحرير دكتوره محاسف 46;3كة الوطنية في السوداف، ثورة عبد الوىاب أحمد عبد الرحمف، الحر  -3
، رقـ  عبد القادر، سمسمة الدراسات الوطنية، معيد الدراسات األفريقية واآلسيوية، جامعة الخرطـو

  .ـ4;;3، :3
ـ، بحث في مصادر الثورة السودانية، مركز 46;3كوريتا، عمي عبد المطيؼ وثورة  كيوشيو -4

  .42;، رقـ التصنيؼ 6:;ري، مكتبة الدراسات السودانية، رقـ السجؿ جامعة الزعيـ األزى

محمد حسيف ىيكؿ، السوداف القطر الذي لـ يستطيع أىمو أف يفيموه، صحيفة األياـ السودانية،  -5
 .ـ4226ديسمبر  8، االثنيف ;;9عدد 

 ثالثًا : المراجع  : 
نظـ الحكـ في السوداف، دار المأموف،  إبراىيـ محمد حاج موسي، التجربة الديمقراطية وتطور -3

، )د، ت(.   الخرطـو
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